
  
Éder Saraiva GrigórioÉder Saraiva Grigório

DIA DA COMPUTAÇÃO INFES UFF 2013DIA DA COMPUTAÇÃO INFES UFF 2013

Software Livre
Escolha ética, política e técnica.

Uma evolução constante.



  

Quem sou eu?



  

- Éder Saraiva Grigório

-  31 anos

-  Desde os 17 anos utilizando o GNU Linux

-  Admirador do movimento mundial em prol
do Software Livre

-  Técnico em Processamento de Dados



  

-  Graduado em Informática

-  Finalizando pós-graduação (especialização) 
em redes de computadores

-  Servidor público no cargo de Técnico
de Laboratório de Informática no Instituto
do Noroeste Fluminense de Educação
Superior da UFF



  

O que veremos nesta palestra?

- Importância da Free Software Foundation

- Licença Pública Geral - GPL

- Linux ou GNU Linux ?

- Histórico sobre as distribuições

- Vantagens do software livre

- Como posso colaborar?

- Como fazer dinheiro com software livre?



  

Quero conhecer a platéia!



  

Quem utiliza um sistema 

operacional privativo da 

Microsoft ?



  

Quem utiliza um sistema 

operacional da Apple ?



  

Quem utiliza um sistema 

operacional livre e de 

código aberto como o

GNU Linux ?



  

Você tem certeza que 

nunca utilizou o

GNU Linux?



  

Platéia, quem possui 

um celular 

(smartphone) ?



  



  
Veja só... GNU Linux!



  

Alguém utiliza os 

terminais de 

autoatendimento do 

Banco do Brasil?



  



  Veja só... GNU Linux!



  

Alguém utiliza 

Internet sem-fio 

(wireless) em casa?



  

Roteador 
sem fio 

ou
Ponto de 
Acesso



  



  

Alguém nunca utilizou o

 para fazer pesquisas?



  

Quero apresentar-lhes...



  

Olá, eu sou a Gertrudes!



  

Oi!

Eu sou a mãe
da Gertrudes!

Queremos 
comprar um 
computador!



  

Gertrudes e sua 

mãe vão até uma loja de...



  



  

Olá! Eu sou o Elisium.
Posso ajudá-las?

Sim, Elisium! Queremos 
um computador!



  

Claro! Por favor, venham 
comigo. Irei mostrar-lhes 
nossos computadores!



  



  



  



  



  



  



  



  

Ô Elisium... não está 
faltando alguma coisa?



  

Sim!

Está faltando o 

sistema operacional!



  

Sim!
Está faltando o

sistema operacional!



  

Sim!
Está faltando o

sistema operacional!



  

Sim!
Está faltando o

sistema operacional!



  

Gertrudes sabia que existia 
vários programas de 

computador, dentre eles o
GNU Linux e o Firefox.

Ela usa frequentemente o 
Firefox para fazer pesquisas

na Internet através dos 
computadores da sala

de informática da escola.



  

Portanto, Gertrudes e 
sua mãe escolherão qual 
sistema operacional para 

o computador?



  

Caso elas escolham o
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Preço da licença do Windows 8
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Preço da licença do Office 2013
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Uma curiosidade:

"O Brasil pirateia cerca de 84% 
dos seus aplicativos desktop, e o 
Vietnã 94%. Mesmo assim, o Brasil 

envia 1,5 bilhões de 
dólares todo ano, pelos 
programas que efetivamente

são comprados."
Fonte: 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/07/jon-maddog-hall-ensina-
como-ganhar-dinheiro-com-software-livre.html



  

Esse sim é um pirata!



  

A mãe de Gertrudes não 

sabia que certos programas 

como o Windows devem ser 

comprados separadamente 

dos itens do computador.



  

Entretanto, ela só tinha 

dinheiro para comprar os 

itens do computador, 

deixando de comprar a 

licença de uso do Windows.



  

Gertrudes olha para sua mãe e 

diz empolgada: Na escola usam 

outro programa ao invés do 

Windows!



  

Minha filha, qual é o nome 
desse programa?



  

É  Linux!



  

Elisium, qual é o preço 
desse programa chamado 

Linux?



  

O Linux é LIVRE e, na 

maioria das vezes, está 

disponível gratuitamente

na Internet!



  

Para compreendermos, 
voltemos para o ano de 

1984
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Foi assim que surgiu o 
Movimento Mundial em 
prol do Software Livre!



  

Seu ilustre fundador é

Richard Stallman!



  



  

Software livre 

significa 

software grátis?



  

Não necessariamente...

Veja: Free Software

Free: traduzindo para o 
português do Brasil, 

significa tanto grátis
quanto livre



  

Quando referenciarmos 

Free Software

sempre significará:

Software Livre



  

Free de

liberdade
não de

preço!



  

Nos sentindo...



  



  



  

Então Richard Stallman 
criou a...



  



  

O objetivo da Free Software 

Foundation é apoiar a comunidade

de desenvolvedores e usuários de 

Software Livre pelo mundo



  

E também criou o...



  

PROJETO
GNU



  

PROJETO GNU

Seu objetivo era desenvolver um 

sistema operacional completamente 

livre que fosse compatível com o 

UNIX – por isso GNU is not Unix



  

Para proteger os 
softwares livres 

legalmente falando, 
Richard Stallman 

criou a...



  
Licença Pública Geral



  

Licença Pública Geral

A GPL visa eliminar as restrições 

sobre a cópia, redistribuição, estudo 

e modificação de softwares livres 

garantindo a liberdade dos usuários 

de programas de computador



  

Fonte: Cadernos da Liberdade – Djalma Valois Filho



  

Executar o programa 

independente do propósito!

1ª regra / liberdade / direito



  

Estudar como o 
programa funciona e 

modificá-lo
segundo suas 
necessidades!

2ª regra / liberdade / direito



  

Distribuir cópias dos 
programas de graça ou 

vendidas!

3ª regra / liberdade / direito



  

Melhorar o programa 

e compartilhar os 
seus aperfeiçoamentos

para a comunidade
do software livre

4ª regra / liberdade / direito



  

Os primeiros 
softwares livres 

desenvolvidos 
foram...



  Editor de arquivos GNU Emacs



  Coleção de Compiladores GNU



  

Apesar dos vários 
programas livres criados 

pelo Projeto GNU e 
financiados pela Fundação 

do Software Livre, ainda
não tínhamos o programa 

núcleo do sistema 
computacional!



  

Então em 1991, um 
estudante de computação

da Universidade de 
Helsinque, na Finlândia, 
desenvolveu o programa 

núcleo que faltava para

o Projeto GNU!



  

O nome do então 

ilustre estudante

de computação é

Linus Torvalds!



  



  

E o nome que Linus 

Torvalds batizou seu 

programa núcleo é

Linux!



  



  

ATENÇÃO!ATENÇÃO!

PRECISO DE UM VOLUNTÁRIO!PRECISO DE UM VOLUNTÁRIO!
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